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 کردند تا 1شناسی محدود شدن وایبر در کشور نشانه شمسی، پیش از 1393
نتایج این تحقیق . معانی پنهان در این اشکال ارتباطی جدید را شناسایی کنند

اي نمایشی را  استیکرها سبک زندگی مصرفی را ترویج و جامعهکه نشان داد 
شناسی ده مجموعه استیکر از شبکه  این پژوهش که با نشانه. ندنک بازتولید می

و عمدتاً سفیدپوست،  اقلیتی کوچککه رسان وایبر انجام شد، نشان داد  یامپ
 مسافرت در حال گذران  وهایی مانند خرید جوان و خوشگذران در موقعیت

 این کهارزیابی شد و » باشی خوش«ترین پیام استیکرها  محوري. وقت هستند
  .در این تصاویر توجهی به حوادث جدي دنیاي واقعی نشده است

  شناسی، وایبر جامعه نمایش، نشانه  استیکر، ایموجی،: کلیديهاي هژوا
  
  مقدمه

 هاي سال در اجتماعی هاي رسانه انواع از یکی عنوان به فوري رسان پیام هاي اپلیکیشن
 تماس مانند امکاناتی کردن فراهم با جدید رسانه این. ندا توجهی کرده قابل اخیر رشد

 از متفاوتی شکل توانسته گرافیک و تصویر کارگیري به و متن تصویري، ارسال و صوتی
 از بخشی عنوان به استیکرها و ها ایموجی میان این  در.بیاورد وجود به را ارتباطات
 نظرسنجی اساس بر. هستند توجه قابل اجتماعی هاي رسانه در بصري ارتباطات

 تصاویر و ها ایموجی از استفاده معتقدند جوانان از درصد ، 72کد یونی کنسرسیوم
  .)2016 پارکین، (است متن یا کلمه نوشتن از تر راحت برایشان

 هایی عالمت نظیر هستند، معروف ها شکلک به فارسی زبان در  کهها ایموجی
 فوري رسان پیام هاي شبکه خصوص به مجازي فضاي در گذشته هاي سال در ، مانند

                                                
. تصویر 300 حقیقت شامل  ده نمونه درپس. الزم به ذکر است هر نمونه خود شامل حدود سی تصویر است 

  .متفاوت است
. افزاري  کد در محصوالت نرم سازمان غیرانتفاعی که براي بهبود، گسترش و ترویج استفاده از استاندارد یونی

  )Unicode (.شده است تأسیس
3. Imoji 
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 در دیگر هاي زبان میان در موجیای زبان معتقدند برخی که جایی تا اند، گرفته  شکل
 جایگاه نوپا زبان این امتداد در نیز استیکرها. است داشته را رشد ترین سریع جهان
 را استیکرها و ها ایموجی رشد شناسان زبان از برخی که جایی تا اند پیداکرده توجه قابل

 بصري يغنا .اند کرده عنوان دنیا در ارتباطات و زبان آینده دگرگونی بر آغازي
 بیان صریح صورت به را خود احساسات تا سازد می قادر را کاربران اجتماعی هاي رسانه

 همچنین استقبال کاربران ).2015 لیم، (گنجد نمی کلمات قالب در که کنند؛ احساساتی
زبان جدید تصویري، موجب شده تا  عنوان یک  بهها کارگیري استیکرها و ایموجی از به

تالش ما براي یافتن . ن زبان جدید مورد توجه قرار گیردموضوع و محتواي ای
ها  دهد تاکنون پژوهشی درباره استیکرها و ایموجی هاي مرتبط با بحث نشان می نوشته

بنابراین، به دلیل نو بودن موضوع و فقدان تحقیقات . نشده است به زبان فارسی انجام
عنوان یک پدیده   استیکر را بهپیشین در این مورد، هدف ما در این مقاله این است که

با این هدف، در . شود مطالعه کنیم هایی که در آن مطرح می اجتماعی و با توجه به سوژه
 ارتباطی پیام چه و هستند چه ها ایموجی و استیکرها سؤال که این به پاسخ از پس ادامه،

استیکرهاي  ايکه محتو پردازیم می مقاله اصلی سؤال به کنند، می منتقل را اي رسانه و
 چه رسان فوري وایبر است، غالباً از که شبکه پیام رسانه مورد مطالعه در این پژوهش،

  کند؟ می پشتیبانی زندگی ی ازسبک
  

  استیکر و ایموجی تاریخچه
جایگزین لغات و  ارتباط برقراري براي که کوچکی هاي شکلک همان یا ها ایموجی
 این. اند شده تبدیل جهانی زبان از یبخش به گذشته سال چند در اند شده جمالت

 پرچم، غذایی، مواد چهره، مانند هایی که شکل دیجیتال تصاویر یا کوچک هاي آیکون

                                                
1.  Stickers 
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 یا احساسات براي بیانکه هستند،  و بسیاري اشکال دیگر ساختمان وهوا، آب قلب،
  .گیرند می قرار استفاده دارد، مورد قرار فرد در آن که شرایطی توصیف
 که شد می استفاده چاپ در ابتدایی بسیار هاي شکلک از آمریکا در 1882 سال در

 میالدي 1990 دهه اوایل کنونی، صورت به ها، ایموجی اما گفتند می اموتیکان ها آن به
 و گرفت قرار استفاده مورد همراه تلفن اولیه هاي پلتفرم در استفاده براي ها ژاپنی توسط

 2010 سال در. شد منتشر تصویري شکلک یا یایموج 176  بود که1999 سال در
 هاي فونت براي المللی بین استانداردهاي ساختن فراهم وظیفه که کد یونی کنسرسیوم

 و کرد اضافه را تصویري شکلک نوع 722 شامل اي کتابخانه دارد عهده به را دیجیتال
 و شمندهو هاي گوشی از جدید نسل گسترش با همزمان 2012 سال اواخر تا درنهایت

 800 از بیش اکنون که طوري به شدند، استاندارد کیبوردهاي ضمیمه ها ایموجی ،ها تبلت
 هاي گوشی گسترش با ).94نامه تجارت فردا اردیبهشت  هفته(دارد  وجود ایموجی
 مجازي هاي برچسب از اي گسترده طیف ،فوري رسان پیام افزارهاي نرم رشد و هوشمند

 امروزه استیکرها. شدند افزوده رسانه این به شوند می هشناخت استیکر عنوان با که
 توانند ها را منتقل کنند و همچنین می پیام تري متنوع موضوعات توانند در می

  .دهند ارائه مناسبات و ها شخصیت از تري دقیق هاي تصویرسازي
 به تبدیل مختلف، هاي قالب در موضوعی و شده بندي دسته تصاویر این واقع، در

 بیان براي ابزاري و درنوردیده را زبانی تنوع مرزهاي که اند شده اي تازه مشترك زبان
 احساسات توانند می تنها نه کاربران، طریق این از. اند ها آفریده مفهوم و احساسات
 همدلی و قهر، عصبانیت، خستگی، آرامش، گرسنگی، عشق، شادي، غم، :مانند گوناگون

 بیان براي ها آن از کاربران حتی بلکه کنند، ابراز ها رچسبب و ها شکلک از استفاده با را
 فرهنگی، هاي ویژگی به بسته و برند می بهره هم گوناگون هاي عبارت و کوتاه هاي جمله

                                                
1. Emoticons 

. پلتفرم )Platform (افزاري که با کنار هم قرار  فزاري و نرما هاي پایه سخت عبارت است از مجموعه مؤلفه
  .کنند افزار را فراهم می گرفتن زیربناي تهیه یک نرم
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 است معتقد 1ایوانز .کنند می استفاده مختلفی هاي شخصیت تصویر و ها قالب از
 زبان این و است ودمحد بسیار و آنالین ارتباطی بصري سیستم یک ها ایموجی

 زبان و ها ایموجی زبان میان اي مقایسه او. است داشته بریتانیا در را رشد ترین سریع
 هیروگلیف زبان است معتقد و دهد می انجام است باستان مصر به متعلق که هیروگلیف

و رسیدن به  سوادي بی از گذر از اما امروز ما پس .یابد توسعه تا کشید طول ها قرن
 باستان مصر دوران به بازگشت حال در حاال شکسپیر اي مانند گان برجستهنویسند
 ایوانز، (شود می مشخص شکلک با چیز همه حجر عصر همچون که طوري به هستیم،
2015(.  

 خود دنبال به شادي، و طنز بر مبتنی فرهنگی فناوري، این که است معتقد  او
این  و نیست کار در ها ایموجی رشد درپیشرفتی  دهد می نشان سلیم عقل او ازنظر. دارد

 و بود باشکوه باستان مصر تمدن گرچه نویسد وي می .است عقب به گام امر یک
با  اما شد، می محسوب قدرتمندي هنري سبک خط هیروگلیف و داشت بزرگی فرهنگ

 باستان مصر در اي اودیسه و ایلیاد و هیچ نگرفت شکل ادبی فرهنگ و پرسش زبان آن
گرفت  شکل بیشتري آثار کردند اختراع ها فنیقی که الفبایی خط با ولی نیامدبه وجود 

 به و دارد وجود زیادي هاي ها از طریق عکس محدودیت در بیان گفته دیگر عبارت به
 ها، آزتک از بیش شکسپیر بیان قدرت و گرفت پیشی مصر از یونان که است دلیل همین
 این. بود کردند، می استفاده زبان عنوان به ريبص نمادهاي از که آمریکا باستانی تمدن

 یک به تبدیل گاه هیچ اما بودند، شده تراشیده زیبا بسیار اگرچه شده حک هاي آیکون
 نوشتاري وجود کلمات شعر هایی مانند ایده پیشبرد براي زیرا. نشدند تراژدي و نمایش

 و غیرکالمی ارتباط عنوان به ابتدا در استیکرها و ها ایموجی .)همان( است ضروري
 لحن عنوان به و تعریف دیجیتالی ارتباطات در پیام انتقال نقص بردن بین از منظور به

 گسترش با مرور به اما شدند مطرح ندارد وجود صدا آن در که اي رسانه براي صدا
                                                

1. Evans 
2. Tone 
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 در توجهی قابل در کنار متن جایگاه توانست استیکرها، تصویر و ها ایموجی کاربرد
  .کند پیدا فوري هاي رسان پیام

 و تجزیه مورد را ها ایموجی از برآمده تصویري فرهنگ کی شرکت سویفت اخیراً
 برآمده درصدد شکلک میلیارد یک از بیش مرور با شرکت این. است داده قرار تجلیل

 استفاده ها شکلک این از چگونه متفاوت فرهنگ و زبان 16 با مردم بفهمد است تا
 هاي داده 2015 ژانویه تا 2014 اکتبر از یعنی ماه چهار مدت هب شرکت این. کنند می

 کار به شصت شکلک براي را آزمون این و بررسی کرد را IOS 2 و اندروید ابزارهاي
 استفاده ایموجی از ها آمریکایی از بیش حتی ها کانادایی داد نشان تحقیق نتایج. برد
مرتبط با  هاي ایموجی از ها آن. دارند را ایموجی از استفاده در امتیاز بیشترین و کنند می

 بقیه از بیشتر برابر چهار ها فرانسوي. دارند را استفاده بیشترین ورزش و خشونت پول،
 ایموجی که هستند کشوري تنها ها آن بگوییم باید البته و کنند می استفاده قلب از تصویر

 چهار گیاه و گل هاي کشکل زبان، عربی کشورهاي در. نیست شان ایموجی اولین لبخند
 سه میانگین طور به ها روس. گیرند می قرار استفاده مورد ها شکلک بقیه از بیشتر برابر
 دو مردم استرالیا در. کنند می استفاده عاشقانه و رمانتیک هاي ایموجی از سایرین برابر
 غذا و تنقالت. کنند می استفاده مخدر مواد و الکلی هاي شکلک از متوسط مقدار برابر

 هاي شکلک از نیز ها آمریکایی. هاست استرالیایی میان در پرکاربرد هاي شکلک از نیز
کنند  می استفاده سایرین از بیشتر گوشت و فناوري بازي، آتش تولد، کیک جمجمه،

  .)2016 پارکین،(
 براي بستر ترین مهم موبایلی رسان پیام هاي شبکه و مجازي فضاي آن که وجود با
 به تصاویر و ها شکلک این مصرف اما شوند می محسوب استیکرها و ها وجیایم کاربرد

 صنایع سایر و اي رایانه هاي بازي پوشاك، التحریر، لوازم به بلکه ،شود نمی ختم فضا این
 و تولید که طور همان .اند زده دامن را سازي تجاري بحث و اند یافته ورود نیز فرهنگی

                                                
1. SwiftKey 

.هاي همراه عامل  سیستم  
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 و روابط بر مبتنی و اقتصادي و سیاسی نظام هاي ویژگی با فرهنگ، متناسب توزیع
است،  ها رسانه و اجتماعی، فرهنگ نهادهاي و ها دولت، اقتصاد، رویه بین مناسبات
 راه با دیگر سوي از و اقتصادي منافع تأمین و شدن پولی با سو یک از نیز استیکرها

 اپلیکیشن مثال ي برا.هستند مناسبات این حفظ درصدد فرهنگی صنایع سایر به یافتن
آن  ژاپن 2014 سال. شد طراحی اسرائیلی شرکت چند توسط ابتدا وایبر فوري رسان پیام

  .را خرید
 این براي اختالل ایجاد از پیش که دارد دنیا در کاربر  میلیون400 از بیش وایبر

 را اپلیکیشن این کاربران از توجهی قابل بخش نیز ایرانی کاربران ایران، در سرویس
 اما داد می ارائه رایگان صورت به را خود خدمات ابتدا در اپلیکیشن این. دادند می کیلتش
 فروشگاهی تصویري، هاي پیام و استیکر از استفاده به مخاطبان دادن عادت با تدریج به

 صورت به فروشگاه این در استیکرها از برخی و کرد اندازي راه استیکرها فروش براي
 هاي شخصیت از برخی گذشته سال دو حدود از دیگر سوي از. تاس استفاده قابل پولی

 وایبر سوي از که یافتند راه جدیدتري اي رسانه فضاي به وایبر استیکرهاي شده شناخته
 هاي بازي اصلی کاراکتر به  و ویولتگربه لگ کاراکتر دو مثال براي. بود شده طراحی
 مرحله، چند از گذر از پس و شود می ائهار و تولید وایبر طریق از که شدند بدل آنالینی

  .دنگیر می قرار مخاطب اختیار در پول صورت پرداخت به ها بازي این
  

  مالحظات نظري
داري غربی  گی دوبور از آن براي توصیف سرمایهه اصطالحی است ک» جامعه نمایش«

او با دخل و تصرف در عبارت کلیدي مارکس در . کند در حال گسترش استفاده می
ها مناسبات مدرن تولید حاکم  کند که تمام زندگی جوامعی که در آن رمایه بیان میس

                                                
1. Leg Cat 
2. Violet 
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نمایش تصاویري است که  .یابد ها تجلی می صورت انباشت بیکرانی از نمایش است، به
مثابه شبه جهان  شود که به با این شیوه جهانی ساختگی ایجاد می. شوند باهم ممزوج می

). 58 و 57 :1393 ،دوبور (شود اراي خودمختاري میمجزایی نسبت به جهان واقعی د
کند که پیرامون  اي و مصرفی را توصیف می اي رسانه در واقع مفهوم نمایش، جامعه

دوبور خود . یافته است تولید و مصرف تصاویر، کاالها و رخدادهاي نمایشی سازمان
 یشی استاي نمایشی بودنش سطحی نیست بلکه از بنیاد نما گوید چنین جامعه می

  ).62همان، (
هاي جمعی محدود  هاي رسانه نظریه دوبور درباره نمایش، به تصاویر و انگاره

ها با  رسانه. داري مدرن دارند ها نقش کانونی مهمی در اقتصاد سرمایه شود، اما رسانه نمی
نمایشِ . شوند کنندگان آن می خلق نمایش، باعث انزوا و از خودبیگانگیِ مصرف

. دهد سازي را انجام می خودبیگانه  قالب انباشت تصاویر، کارکرد ازدر» سرمایه«
  اي از تصاویر نیست، بلکه روابط اجتماعی است که به نمایش صرفاً مجموعه«بنابراین، 

  ).76: 1393 دوبور،(» اي شده است  تصاویر، رسانههواسط
 ،ستنمایش، با گرایش به نشان دادن جهانی که دیگر مستقیماً دریافتنی نی

طور عادي حس  به،هاي دیگر حس المسه بود که در دوران،ممتازترین حس انسانی را
 هیافت گري تعمیم ترین و فریب خورترین حس منطبق با انتزاعی داند که انتزاعی بینایی می

 .)82: 1393 ،دوبور (جامعه کنونی است

ال کامل اي است که مصرف به درجه اشغ نمایش آن لحظه«که  دارد دوبور بیان می
شود؛ خلوت  این بار استثمار وارد مرحله روانی می» .زندگانی روزمره رسیده باشد

دهد؛ از  شده نیازهاي کاذب و شبه نیازها می فیزیکی ابتدا جاي خود را به خلوت غنی
اي  وظیفه« تبدیل به ،خودبیگانه شود و مصرف از یابد، آسان می خودبیگانگی تعمیم می

  ).185: 1385 کلنر،( »شود یگانه میخودب در کنار کار از
 از زمان طرح نظریه جامعه نمایش توسط دبور، این کهداگالس کلنر با اشاره به 
سازي و شهرت،  یافته است؛ چهره هاي زندگی گسترش فرهنگ نمایش در همه حوزه
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عنوان  نگاري را به سرگرمی، ورزش، مد و آرایش، معماري، موسیقی، صنعت غذا و هرزه
را صورت و قالب » نمایش«شمارد و  اي برمی اي نمایش در تصاویر رسانهقلمروه

هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی انسان، ازجمله اخبار، سیاست و  وجوديِ حوزه
تنها  اي است که در آن نه بر این اساس جامعه نمایش جامعه .داند زندگی روزمره می

ر کاالي دیگري نیز به تصویر راجع شود، بلکه مصرف ه مثابه کاال مصرف می تصویر به
همه چیزهاي  جامعه نمایش مرموزترین شکل جامعه کاالیی است، زیرا در آن. است

 معماري، مد، غذا، خاطره، ،موسیقی: توانند به کاال و تصویر، بدل شوند مقدس نیز می
اي  هبنابراین در چنین جامع. همگی قابلیت تبدیل به تصویر را دارند... عکس، اعتقاد و

گیرد و به تعبیر دوبور  قرار می» به نمایش درآمدن«اي در ارتباط با موضوع  هر تجربه
  .شود نمایش تا حدودي انباشت سرمایه است که به تصویر تبدیل می

هاي تجاري براي رشد و بالندگی باید  در فرهنگ مبتنی بر نمایش، بنگاه
 براي نمایش بوده است، اما در ترین بستر سرگرمی همیشه مهم. کننده هم باشند سرگرم

توجهی وارد  هاي اطالعاتی امروزي، سرگرمی و نمایش به نحو قابل جامعه سرگرمی
هاي کنونی  صورت. اند هاي اقتصاد، سیاست، جامعه وزندگی روزمره شده حوزه

هاي خود  اي در دستگاه سرگرمی از تلویزیون تا صحنه در حال تزریق فرهنگ رسانه
هاي  ترتیب صنعت فیلم، تلویزیون، و موسیقی، نمایش و دیگر حوزه این هستند و به

کنند که  هاي نمایشی جدیدي در فرهنگ ایجاد می دهند و صورت فرهنگی را تغییر می
اي و واقعیت مجازي  هاي چندرسانه توان به فضاهاي اینترنتی محیط براي نمونه می

گ مبتنی بر نمایش شکل جدیدي کلنر معتقد است فرهن ).1385 :186کلنر، (اشاره کرد 
» جامعه اطالعات بازي«توان آن را  سازد که می  سرگرمی را می-از جامعه اطالعاتی

هاي  به چگونگی تحول سرگرمی بر اثر فناوري» اطالعات بازي«نامید که این اصطالح 
دهی سرگرمی به همه  هاي اثرگذاري و شکل اي و صورت اطالعاتی و چندرسانه

به تعبیر او انقالب عظیم  ).همان (گی از اینترنت تا سیاست اشاره داردهاي زند حوزه
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فرهنگ همچون اینترنت و فرهنگ  هاي جدیدي از تکنو تکنولوژیک به ایجاد صورت
اي انجامیده است که این تغییرات ژرف در  هاي ترکیبی رسانه سایبر و ایجاد صورت

 از تکنو فرهنگ را ایجاد هاي جدید هاي جدیدي از نمایش و حوزه  صورت،فرهنگ
هاي جدید فرهنگی به آگاهی و  ها و هجوم صورت در واقع با تکثر رسانه. کرده است

ایم که   با پدیده نمایشی شدن سیاست، فرهنگ و شناخت مواجه شده،زندگی روزمره
  ).همان (دنکن هاي جدید تالش و مقاومت را هم تولید می صورت

ها نیز  هاي تکنولوژیک رسانه ستمن از خصلت تعبیر مارشال مک لوهان و نیل پ
هر وسیله تکنیکی و هر « :گوید براي مثال پستمن می .فهم است در همین راستا قابل

توان آن  کالم خود تکنیک داراي ایدئولوژي است و نمی ابزاري از تکنولوژي و در یک
 پستمن،(» قیدوشرط حاکم بر آن تلقی کرد طرف انگاشت و انسان را بی را خنثی و بی

اي تصویري به استیکرها،  عنوان رسانه تعبیر پستمن در مورد تلویزیون به). 1373
 پستمن .تعمیم است هاست، قابل کنندگی وجه اصلی آن عنوان تصاویري که سرگرم به

جاي زبان تعقل  معتقد است گسترش رسانه تصویري باعث قرار گرفتن زبان احساس به
پستمن معتقد است ملتی که عنان . انجامد نگري می  سطحیگردد و تداوم این امر به می

سپارد و حیات فرهنگی آن ملت عبارت از یک  اندیشه خود را به دست روزمرگی می
شود، شهروندان متعهد  کننده می بازي سرگرم شب زا و خیمه هاي شادي سلسله نمایش

شوند که  یل میخیالی تبد هاي نوشتاري به تماشاچیان بی خوانی و رسانه عصر کتاب
 یابد هاي نمایش تنزل می هاي واریته شان تا مرز پرده مسائل اجتماعی و امور اجتماعی

دار ارجاع واقعیتی  البته اکنون برخالف گذشته که تصاویر عهده). 1390 ولدبیگی،(
براي نمونه استیکرها واقعیتی . اند خارجی و بیانی از واقعیت بودند، امروزه خود واقعیت

کنند که با این تصاویر  هایی ساختگی را روایت می کنند بلکه شخصیت یندگی نمیرا نما
 گویی درون دنیا قلمرویی خودبسنده به نام قلمرو تصاویر ایجاد. یابند خود واقعیت می
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 سازي  دنیایی شبیه،شده است که موجب ایجاد شک در اساس دنیاي واقعی شده است
  .شده با فرهنگ تصویري 

هاي مختلف به سمت تصویري  توان گفت فرهنگ امروز در عرصه بنابراین می
هاي امروزي امکان ایجاد محملی براي انتقال تصاویر را  تکنولوژي. رود شدن پیش می

هایی عمدتاً تصویرمدار و با   اینستاگرام رسانه وفیس بوك. اند راحتی میسر کرده به
 بازرگانی سعی دارد با آفریدن امروز تبلیغات. هستندهاي کوتاه و گاه تک سطري  متن

که در ابتدا فقط نوشتاري بودند  ها روزنامه.  کاالها را بفروشد،تصاویر و نمادهایی جالب
   .روند پیش می روز به سمت تصویري شدن روزبه

  
  شناسی روش

شناسی  هدف در این تحقیق تحلیل استیکرهاي وایبري با روش تحلیل کیفی و نشانه
رسان  این هدف نویسندگان ده شخصیت استیکري شبکه پیامبراي رسیدن به . است

ها شناخته و معرفی  اند تا پیام پنهان و آشکار در آن فوري وایبر را مورد تحلیل قرار داده
شده از میان استیکرهاي رایگان وایبر  گزینش  موقعیت30ده استیکر در بیش از . شود

دین مجموعه استیکري در این اند که هر شخصیت استیکري گاه در چن شده  انتخاب
انتخاب این موارد به این نحو بود که استیکرهاي زیادي را . شده است  شبکه تعریف

مشاهده داشتند را  هایی که نسبت به دیگر استیکرها تفاوتی قابل  مشاهده کردیم و آن
براي مثال در کل مواردي که مشاهده کردیم تنها در استیکر نصرت . انتخاب کردیم

 همسر او حجاب داشت و چون نسبت به سایر استیکرها کامالً متفاوت بود ،خان
همچنین  .هاي متنوع باشد گیري نهایی تحقیق بر اساس نمونه انتخاب کردیم تا نتیجه

هم  پوست را عالوه بر استکیرهاي حاوي افراد سفیدپوست یک مورد استیکر سیاه
از نوع  گیري دیگر نمونه عبارت به. دنها فقط از یک نژاد نباش انتخاب کردیم تا نمونه

                                                
. 75، ملک افضلیفاطمه . (گیرد  فرهنگ تصویري قرار میءشود جز هر آنچه براي دیدن است و دیدنی نامیده می(.  
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 بوده است تا بیشترین فضاي تفاوت ممکن را محققان مطالعه کرده تعمدي یا قضاوتی
  .باشند

دهد  این اساس صورت گرفت که شواهد نشان می انتخاب شبکه وایبر نیز بر
وب رسان فوري در دنیا محس هاي پیام ترین و پرطرفدارترین شبکه وایبر یکی از محبوب

پیش از ایجاد محدودیت بر این شبکه .  میلیون کاربر در دنیا دارد400شود و بیش از  می
هاي موبایلی محسوب   پرطرفدارترین اپلیکیشنء وایبر در ایران نیز جز1393در سال 

توجه  ها قابل در این میان تنوع استیکرهاي وایبر به نسبت بسیاري دیگر از شبکه. شد می
هاي مخابراتی ژاپن محسوب   که یکی از غولشرکت راکیوتندر حال حاضر . است

  .را بر عهده دارد اي افزار رسانه شود مالکیت این نرم می
  

  ها تحلیل داده
 براي. است شناسی نشانه تحلیل استیکرها متن در مستتر نکات تحلیل هاي روش از یکی
 حوزه باید تدااب در موضوع یک شناسی نشانه تحلیل و شناسی نشانه عرصه به ورود

 مطالعاتی حوزه سه داراي را شناسی نشانه فیسک  جان.داد تشخیص را آن مطالعاتی
  :داند می

 هاي شیوه ها، نشانه گوناگون انواع مطالعه از است عبارت :نشانه  خود)اول
 برقرار ارتباط کننده استفاده افراد با که اي شیوه  ودهند می انتقال را معنا که گوناگونی

  .دکنن می
 مطالعه این :شود می داده سامان آن در ها نشانه که هایی نظام یا رمزها) دوم

 یا برآورد را فرهنگ یا جامعه نیازهاي تا است داده بسطرا  رمزها انواع که هایی شیوه
  .شود می شامل گیرد، کار به را انتقالشان براي دسترس در ارتباطی مجراهاي

                                                
1. Judgmental Sampling 
2. Rakuten 
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 نوبت به این :کنند می عمل آن درون در ها هنشان یا رمزها این که  فرهنگی)سوم
: 1386 فیسک، (است آن شکل و وجود براي ها نشانه و رمزها استفاده این به بسته خود
84(.  

. کند می اشاره تلویزیون رمزگان سطح سه به نیز تلویزیون فرهنگ مقاله در فیسک
  :دارند نیز ها را استیکرها و ایموجی به تعمیم قابلیت سطوح این

 گفتار، رفتار، محیط، پردازي، چهره ظاهر، لباس،: واقعیت یا رمزگان اجتماعی -1
 دست و سر حرکات

 رمزهاي اجتماعی توسط رمزگان فنی رمزگذاري :بازنمایی یا رمزگان فنی -2
 و موسیقی تدوین، نورپردازي، دوربین،: از اند عبارت فنی رمزهاي از برخی. شوند می

 بازنمایی نیز اخیر رمزهاي. دهند می انتقال را ازنماییب متعارف رمزهاي که صدابرداري
 زمان وگو، گفت شخصیت، کشمکش، روایت، قبیل از دهند؛ می شکل را دیگر عناصري

  .آفرینان نقش انتخاب و مکان و
 در را فوق عناصر ایدئولوژي  رمزهاي:ایدئولوژي یا رمزگان ایدئولوژیک -3

 اجتماعی رمزهاي از  برخی.دهند می رقرا اجتماعی مقبولیت و انسجام هاي مقوله
 و داري سرمایه گرایی، اجتماعی، مادي طبقه نژاد، ،پدرساالري فردگرایی،: از عبارتند

 بخشند می سازمان اي گونه به را دوم و اول رمز دو رمزها این) 128: 1386 فیسک، (غیره
 ایدئولوژیک ايرمزه کارکرد. آید وجود به منسجم و سازگار معانی ها آن درون از که

 فیسک،(است  گر سلطه قواعد و قراردادي رمزهاي از سازي اسطوره و طبیعی سازي
1380 :130(.  

شناسی و تحلیل رمزگان فیسک و با توجه  در این پژوهش با استناد به روش نشانه
  :شده و مورد تحلیل قرار گرفتند  بندي ها بر اساس موارد زیر دسته به سوژه استیکر، داده

                                                
.  در این نوشتار اصطالح مردساالري)Masculism( و پدرساالري )Patriarchy (ایم  را معادل یکدیگر گرفته

  .ایم نظر کرده و از تفاوت جزئی این دو اصطالح صرف
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  :مزگان اجتماعیر .1
 هاي  نحوه پوشش و ویژگی( هاي ظاهري برخوردارند؟  از چه ویژگیها استیکر

  )فیزیکی چگونه است؟
 دهد؟ هایی انجام می و چه فعالیت شخصیت استیکر چه رفتاري دارد؟ 

 آیا شعار کلیدي مشخصی  برد؟ چه الفاظی را به کار می گفتار استیکر چیست؟
 کند؟ را بیان می

 شده چه خصوصیاتی دارد؟ تیکر در آن تعریفمحیطی که اس  
  :رمزگان فنی .2
رود، در  که سطح دوم از رمزگان فیسک غالباً براي تحلیل فیلم به کار می آنجا از

 و ها، زمان کنش عناصر روایت،) استیکرها(تحلیل  این سطح به فراخور موضوع قابل
  .گیرند مکان مورد تحلیل قرار می

 پایانی آن دنبال به و است کننده مداخله هاي کنش از اي مجموعه آغاز، یک روایت
  .)425:1394 جاه، رفعت (است شده حادث قبلی هاي کنش به منوط که دارد

 سطح کارکردها، سطح: کند می توصیف سطح سه داراي را روایت بارت روالن
 تحلیل کارکردها کارکردها، سطح یعنی نخست، سطح در. روایت سطح و ها کنش

 تعیین و روایت تقسیم اینجا در وظیفه نخستین: گوید می زمینه این در بارت. شود می
 باید یعنی. کرد تقسیم محدودي تعداد به را آن توان می که است روایی گفتمان قطعات
 معناست نیز ها آن انتخاب مالك که کرد تعریف را روایت واحدهاي ترین کوچک

  .)1387 ازبارت، نقل به 425:1394 جاه، رفعت(
 ها کنش از بحث در بارت. دهد می تشکیل ها کنش بررسی را روایت دوم سطح

 بر بلکه هستند، آنچه اساس بر نه روایت هاي شخصیت بندي طبقه که دهد می توضیح
 معتقد بارت که است روایت سوم سطح. گیرد می صورت دهند می انجام آنچه اساس
 حفظ را خود یکپارچگی که است روایت در دقیقاً تر پایین سطوح واحدهاي است

 هاي شکل و محتویات از روایت مثابه روایت، به غایی شکل دیگر عبارت به. کنند می
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 نقل به 425:1394 جاه، رفعت (رود می فراتر) ها کنش و کارکردها (اش روایی صرفاً
 .)1387 ازبارت،

  رمزگان ایدئولوژیک. 3
 ت؟کننده کدام ایدئولوژي اس استیکر مورد تحلیل تداعی 

  
  ها یافته

شده بر اساس   هاي خود از تحلیل نمونه استکیرهاي انتخاب در این بخش از مقاله یافته
الزم به یادآوري است ازآنجاکه بعضی از . کنیم عرضه میرا هاي استکیرها  شخصیت

هاي بسیاري  هاي بیشتري حضور دارند، مثالً ویولت در موقعیت استیکرها در موقعیت
 آن که طور زوجی استیکر دارند، حال طور منفرد و به س و زو بهحضور دارد یا الک

نصرت خان چنین نیست، بنابراین حجم توضیح استیکرها متناسب با تعدد 
  .ها در آن حضور دارند هایی است که شخصیت موقعیت
 ویولت 

هاي اصلی استیکرهاي وایبر است که در ابتدا وایبر با آن  ویولت یکی از شخصیت
ویولت که دختري بنفش است موها، چشم، . ه استیکرها را گسترش دهدتوانست عرص

هاي لباس و اخیراً  شرت هایی بنفش دارد و پس از وایبر در میان تی دامن و جوراب
اي دارد که عنصر  ویولت با ظاهر کودکانه، گربه. یافته است هاي آنالین وایبر نیز راه بازي

کند و در  هاي مختلف او را همراهی می یا سوژه مکمل همراه اوست که در موقعیت
شده است که گاه در کنار  توجهی از استیکرها نقشی براي گربه تعریف تعداد قابل

  . است شده  ویولت و گاه مستقل از او ترسیم

                                                
1. Violet 
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 1"لگ کت"در مجموعه اول از استیکرهاي وایبر ویولت به همراه گربه خود که 
دهد؛  هاي مختلف احساسی را بروز می رد حالتنام دارد و ظاهري شبیه گربه گارفیلد دا

ست که در این اهایی   کالفگی ازجمله حس وخنده، گریه، هیجان، شیطنت، بوسه
هاي ویولت در  از سوي دیگر عالئق و فعالیت. شود مجموعه از تصاویر نشان داده می

ها در این استیکر مراکز خرید  ترین مکان از محوري. شود این مجموعه مشخص می
ویولت به همراه . هاي خرید است رود و دستانش پر از کیسه ویولت به خرید می. است

اش زیر  کند، ویولت و گربه گیرد، ویولت ورزش می گربه محبوبش در ساحل آفتاب می
اش تاجی بر  زند گویی باران را دوست دارد، او و گربه باران هستند و ویولت لبخند می

پرورانند و ویولت دلتنگ گربه  دن را در ذهن میگذارند و رویاي پرنسس ش سر می
بر این اساس در سري اول از مجموعه استیکرهاي مبتنی بر ویولت، این . شود خود می

  .شود دختر بنفش به همراه گربه خود معرفی و عالئق او به نمایش گذاشته می
که در این مجموعه ازنظر ادبیات تصویري، تصویر بر متن اولویت دارد تا جایی 

 متن دیگري ،شده و وایبر خیر، دلم برایت تنگ به خیر، شب به جز عباراتی همچون صبح به
دختر بنفش در استیکرهاي رایگان وایبر در سه فضاي دیگر  .شود در تصاویر دیده نمی

موقعیت دوم . کند تري پیدا می تدریج روابط انسانی گسترده گیرد که به نیز قرار می
فضا ویولت به همراه گربه و البته شخصیت سومی در مجموعه در این . ولنتاین است

پسر ویولت است که در ولنتاین در کنار  شخصیت سوم دوست. شود استیکرها ظاهر می
. هستند در این فضا اشیاي موجود در استیکرها دال بر این مناسبت .گیرند هم قرار می

دایره . دهند کیل مینوشیدنی اشیاي موجود در تصاویر را تش شکالت، گل، قلب و
ویولت که . رسد ود و به دوست داشتن میر احساسات ویولت از خنده و گریه فراتر می

شد حاال با در دست گرفتن  اش می در مجموعه گذشته استیکري خود دلتنگ گربه
وسال  سن  نام دارد و هم2"دي جی"اي پارتنرش که در استیکرها  عروسک پارچه

                                                
1. LegCat 
2. DJ 
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گوید  را می» کنم به تو فکر می«:  موهایی سیاه دارد جملهویولت است و چشمانی سبز و
  .کند را زمزمه می» به اینجا بیا« جمله ،و پارتنرش که در تصویر دیگري تنها نشسته

نمایش احساسات دیگر مانند خشم در این مجموعه نیز ادامه دارد اما آنچه از 
یکی از  مثالً در. شود در ارتباط با مخاطب مشخص است خشم به تصویر کشیده می

در . استیکرها دي جی تأخیر دارد و نمایش خشم در ویولت حاکی از این جریان است
این مجموعه ویولت به مناسبت ولنتاین برخالف همیشه دریکی از استیکرها لباسی 

  .کند رنگ به تن می سرخابی
عشق همه آن چیزي است که به "ا شعار بدر مجموعه سوم از اسیتکرهاي ویولت 

بوسه، رقص، شادي، گل . شود تر می  روابط رمانتیک این دو گسترده" نیاز داریمآن
بازهم مفاهیم و اشیاي تکرارشونده در این مجموعه هستند گویی در مجموعه سوم 

شود؛ بیان خشم در یک مورد وجود  عشق میان این دو با استیکرهاي مرتبط تقویت می
  .نه دي جی نقش بسته استهم جایی که جاي سیلی ویولت بر گو دارد آن

مجموعه چهارم از استیکرهاي ویولت بر کارهاي او در محیط پیرامون داللت 
این  وجود شود با تر می شده در این مجموعه کمی متنوع  هاي ترسیم موقعیت. دارد

 :هایی مانند مفاهیم و عرصه. اش ادامه دارد روابط ویولت همچنان با دي جی و گربه
ر، نظافت گربه، حضور در هواپیما و تجربه پرواز، دعواي گربه و رقص، خستگی از کا

زخمی و پانسمان شدن او همچنین حسادت گربه به ارتباط عاشقانه ویولت و دوستش 
  .شده است ازجمله مفاهیمی است که به آن پرداخته

  .هایی روشن و فضایی شاد دارد به لحاظ رنگ تصاویر این مجموعه رنگ
 پوست دختر سیاه  

پوست در میان استیکرهاي  زمان بررسی استیکرهاي وایبر دو شخصیت سیاهتا 
نام دارند که هر دو  2"جید"و دیگري  1"بکی"رایگان معرفی شدند که یکی 

  . هستند شخصیت مؤنث
                                                

1. Beeky 
2. Jade 
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هاي  طبع و بامزه است که پیام او دختري شوخ «:شود بکی با این عبارت معرفی می
 ساله به 15-14پوستی است که  ی دختر سیاهکع بدر واق» .جالبی براي چت با شما دارد

شده   او در استیکرهاي طراحی. رسد و در اکثر شرایط لبخند به لب دارد نظر می
احتماالً (شرت و شلوارکی به تن دارد و در یک مورد که در حال رفتن به بیرون  تی

الً او موهاي فري دارد که معمو. است پیراهن کوتاهی به تن کرده است) پارتی
تري به او  شده و همین ظاهر کودکانه  صورت دوتایی و در اطراف دو گوشش بسته به

اي داده که از  رش باز است و شکل نامناسبی به چهرهدهد البته در یک مورد موهاي فِ می
  .این موضوع خرسند نیست

. دهد بکی احساساتی همچون شادي، عصبانیت، ترس، هیجان و گریه را بروز می
دهد و در  سازي انجام می کند، حرکات بدن گیرد، خرید می صد، در آغوش میرق او می

دفونی به گوش جود و هِ  آدامس میحالی کهیک مورد پشت مانیتور لب تاپ نشسته در
رسد بکی یا در حال انجام کاري تفریحی است و یا  دارد که در این حالت به نظر می

بت با موبایل، ارسال پیامک و ابراز صح. دهد حوصلگی انجام می کاري جدي را با بی
هاي استیکرهاي این مجموعه  از دیگر پیام) کالم و با کالم صورت بی به (دوست داشتن

در .  مکمل فضایی دانستهاي توان عناصر یا سوژه  را مییادشدهتمام ابزارهاي . است
  .این مجموعه از استیکرها نیمی از تصاویر با واژه یا عبارت همراه هستند

تر و  پوست است که به نسبت بکی ظاهر پخته ید نیز یک دختر جوان سیاهج
او دختري اهل تفریح و از طرفداران ":در معرفی جیدآمده است. تري دارد بزرگ

  ." است و میهمانی را دوست داردموسیقی فانک
داري به سر دارد و سویی شرت و شلوار جین  او با موهاي بلند همیشه کاله نقاب

عنوان یکی از طرفداران سبک فانک اهل رقص و پارتی است و ظاهري  رد و بهبه تن دا
 او اهل ورزش است آن کهتأمل است نخست  جید دو نکته قابل در مورد. ساده دارد

                                                
. بودند1960هاي موسیقی آمریکایی در دهه  فانک و پانک هر دو از سبک .  
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شده  خیر که استیکر شایعی در میان اکثر استیکرها طراحی به چنانچه در استیکر صبح
خیر را نه در رختخواب بلکه در  به ها عبارت صبح است او برخالف سایر شخصیت
پذیر و نرمی دارد که این  همچنان بدن انعطاف. گوید هنگام دو و ورزش صبحگاهی می

 او این کهنکته دیگر . دهد انعطاف در سایر استیکرهاي ورزش و رقص خود را نشان می
یی راحتی در وان حمام و در حالت موزدا از ابراز برخی احساسات ابایی ندارد مثالً به

گوید و  کننده بودن کتاب می کند و یا در هنگام مطالعه از خسته ناراحتی خود را بیان می
یا با دیدن یک شیرینی خوشمزه در ویترین مغازه مراتب دوست داشتن خود را نشان 

نظر او  که هم(دهد، دختري از نژاد سفیدپوست با موهاي آبی  راحتی لم می به. دهد می
  .یردگ را در آغوش می) است

ترین  براي ساده. زند زبانی عامیانه و غیررسمی است زبانی که جید با آن حرف می
از اصطالحاتی خودمانی و جوان پسندانه استفاده .. عبارت مانند موافقت، چه خبر و

  .کند که به سبک متال و فانک نزدیک است می
  
 خپل  

ل گربه بامزه خپ: شود  یک استیکر ایرانی است و چنین معرفی می"خپل"استیکر 
خپل عاشق خوراکی و لم . کند و شیطون ایرانی است که با صاحبش کامبیز زندگی می

  .دادن جلوي تلویزیون است
خورد و در  غذا می. شود این گربه سفید و چاق بیشتر وقتش صرف سرگرمی می

 رود، عدم رضایت خود از لباسش کند، به کنار ساحل می حال خوردن خود را کثیف می
حالتی مثل قهر و گریه و عشق را هم بروز . دهد، در انتظار تماس تلفن است ان می نشرا

  .گیرد استیکرهاي خداحافظی و تولد مبارکی و نمایش را هم در برمی. دهد می
پسر . شود ترین فردي است که در دایره ارتباطات خپل تعریف می کامبیز مهم

براي دریافت تماس و گاه از خپل الغري که گاه در حال خواب است و گاه در انتظار 
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ها و  هاي کالمی کاربرد زیادي دارند واژه در استیکرهاي خپل واژه. شود ناراحت می
  .کند آخیش که سبک ادبیات تصویري را عامیانه می  گمشو دیگه، آیش،:عباراتی مانند
 1النا  

هاي مختلفی  النا گوسفندي سفیدرنگ با چشمانی درشت است که در موقعیت
النا در تابستان با شعار . گذارد د فصول سال به عرصه استیکرهاي وایبري قدم میمانن

در این مجموعه از استیکرها او در ساحل حمام آفتاب . شود پرش به استخر مطرح می
میوه و  در این فصل النا. کند سواري می کند، مایو بر تن موج گیرد، شنا و غواصی می می

د که در حال آب شدن است چالش دارد و عکاسی و به خورد با بستنی خو هندوانه می
النا در "مجموعه استیکرهاي. دهد هایی است که انجام می  فعالیتءمیهمانی رفتن نیز جز

ها به سر  ا غالباً در میان گلن نیز مجموعه دیگري است که در این مجموعه ال"بهار
ساسیت و آلرژي به این نیک رفتن، عکاسی، ح  پروانه گرفتن، پیک،بازي برد و تاب می

در این فصل او . کند ها و حاالتی است که او تجربه می  نظافت ازجمله فعالیت وفصل
  .ش برده و کتاب بر صورتش قرار گرفته استب خواحالی کهخواند در کتاب هم می

در مجموعه سوم از استیکرهاي النا که مرتبط با یکی از فصول سال است این 
شعار این مجموعه این است که . برد  زمستان به سر میاستیکر گوسفندي در فصل

رود و آتش   النا به اسکی می".تان گرم بمانید بیرون سرد است در کنار النا در زمین"
افتد و براي  یخ زده می خورد، بر زمین لرزد و سرما هم می کند، گاه از سرما می روشن می

 ... .بافد و آشامد، بافتنی می  میکند، نوشیدنی گرم گرم شدن مشروبات الکلی مصرف می

در این سه مجموعه ذکرشده شخصیت دیگري نیز گاه در میان استیکرها النا دیده 
رنگی که در  اي گوسفند قهوه. دهد شود که دایره روابط خارجی او را تشکیل می می

  .کند ها او را همراهی می برخی موقعیت

                                                
1. Lana 
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اکثراً بر روابط عاطفی و دوستانه سه مجموعه دیگر از استیکرهاي مرتبط با النا 
 با محوریت ولنتاین است که استیکرهایی "براي من باش"مجموعه . دنالنا داللت دار

. گیرد با مضمون بوسه، آغوش، عکس دونفره، کادوي ولنتاین مانند شکالت را در برمی
خواهید در عشق   اگر می"شده است که   در مجموعه دیگري این جمله نوشته

 که در این ".باشید و یا سرحال باشید از استیکرهاي النا استفاده کنیدخوشحال 
حاالتی مانند عالمت  .ها و گفتارهاي عادي زندگی روزانه وجود دارد مجموعه فعالیت

شده  خیر، تعجب، تأسف و عشق در این مجموعه گنجانده به سؤال، خشم، سالم، شب
  .است

یت با همان سبک سابق دوستان در ششمین مجموعه از استیکرهاي النا، شخص
که کارهایی مانند رفتن  طوري یابد به هایش گسترش می کند و دایره فعالیت جدید پیدا می

به سرویس بهداشتی، حضور در وان کف و آب، برهنه شدن، گاز معده، اطاعت از مادر، 
هاي النا است که   فعالیتءگرفتن هم جز آمپول زدن، نیمرو درست کردن، عکس سلفی

  .گیرد در استیکرها به شکل تصویري و گاه همراه با متن مورد تأکید قرار می
  
 فِردي و دوستان  
اي روشن دارد و حاالت مختلفی  پوستی قهوه. ، یک روباه مذکر است1 "فِردي"

کند، در  او فوتبال بازي می. دهد گریه را بروز می  وهمچون شادي، هیجان، عصبانیت
  .شود کند و عاشق هم می  مانند سوپرمن پرواز میکند، گاهی ساحل استراحت می

در یک مجموعه از استیکرها با  .شود هاي مختلفی تعریف می فِردي در موقعیت
هاي مختلف بیماري و   فردي و دوستانش در موقعیت"با دکتر تماس بگیر"عنوان 

ري گیرند، گاه خود، بیمار هستند و گاه همان شخصیت در استیکر دیگ درمان قرار می

                                                
1. Freddie 
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شود این مجموعه از استیکرها براي بیان تصویري بیماري  تبدیل به دکتر یا پرستار می
  .رود کاربر اپلیکیشن وایبر به کار می

معرفی 1 "روکو"در مجموعه دیگري از استیکرها در کنار او دوست نزدیکش 
 هاي این دو در موقعیت. روکو همان جانور راکون از خانواده خرسکیان است .شود می

از طریق  .هاي پسرانه دارند شوند و شیطنت مختلف که عمدتاً پسرانه هستند ظاهر می
بینند، جشن  کنند، فوتبال می استیشن با یکدیگر بازي می هاي بازي مانند پلی کنسول

نوشند و دریکی از استیکرهاي این مجموعه فردي کتاب را به  گیرند و نوشیدنی می می
بازي . کند  این استیکر را تکمیل می"مهم نیست"کند و جمله  اي پرت می گوشه
گذرد  شان می بال، گوش دادن به موسیقی، سیگار کشیدن، توییت کردن آنچه بین بیس

، بازي )کند خورد و فردي با لبخند افتادن او را توییت می مثل جایی که روکو زمین می(
  .با گوشی موبایل از دیگر استیکرهاي مجموعه فردي و روکو است

دختر   دوستاِو. شود اش با روکو ختم نمی ما روابط فِردي به روابط دوستانها
پوستی مشکی دارد . شباهت دارد) سانان از تیره گربه (او به جاندار جگوار. فردي است

چند مجموعه از استیکرهاي فردي به روابط . سري بنفش بر سر اوست و همیشه گل
ها به ابزار عشق خالقانه  یکی از مجموعهمثالً . اختصاص دارد عاشقانه او با اِو

  واختصاص دارد که در این مجموعه اشکال مختلف ابراز عشق مثالً بر طناب، در قایق
  .شود آسمان نمایش داده می

هاي بعدي فردي همراه با اِو و روکو و شخصیت دیگري به نام  در مجموعه
هاي  ست در موقعیت که شبیه خرسی فربه با موهاي طالیی و مؤنث ا3"کریستال"

 است که این ها ها و مراسم لووین یکی از آن موقعیتها  .گیرند تري قرار می متفاوت
لووین ها  شوند و با استفاده از نمادهاي مختلف و مخصوص چهار نفر در آن ظاهر می

                                                
1. Rocco 
2. Eve 
3. Crystal 
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تماشاي فینال فوتبال، . مانند ماسک و کدوتنبل خالی در این مراسم حضور دارند
ل سال مانند زمستان و پاییز، زندگی کاري و بازگشت به مدرسه از آشپزي، سایر فصو

  .ها است دیگر موقعیت
گیرند در روز  هایی که فردي و دوستانش در آن قرار می یکی دیگر از موقعیت

زیست  روز زمین، روزي براي افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط. زمین است
بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی   یکاین روز دو بار در سال،. کره زمین است

که فصل بهار آن نیمکره محسوب (و در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی )  مارس20(
 سازمان ملل متحد نیز هرسال در اعتدال بهاري، این روز را .شود برگزار می) شود می

اخته بر این اساس در این روز استیکرهاي فردي و دوستانش هم س .گیرد جشن می
در استیکرهاي این مجموعه اشیا موجود بر . رسان وایبر قرار گرفتند شدند و در پیام

داللت ... زیست، استفاده صحیح از منابع طبیعی و ها، بیمار بودن محیط بازیافت زباله
  .دارند

  
 نصرت خان  
 به لحاظ ،کند معرفی می» مرد زن و زندگی« که خود وایبر او را "نصرت خان"

هاي ظاهر موهاي مجعد و سبیل مشکی پرپشت  دي است که ازنظر ویژگیشخصیتی مر
او مردي سنتی است که زنی چادري و سنتی نیز دارد و دریکی از استیکرها با او . دارد

هاي  در این استیکر زیارت و حرم احتماالً امام رضا یکی از مکان. رود به مشهد می
ابزارهاي سنتی . کشد ند، قلیان میز نصرت خان دمبل می. شود فضاي این استیکر می

شود ابزارهایی  شدت دیده می هاي مکمل در این استیکرها به عنوان عناصر یا سوژه به
  .مانند آفتابه که احتماالً امروزه چندان کاربردي ندارد

. در این استیکر بوسه وجود ندارد. هایی شاد دارند ازنظر فضایی استیکرها رنگ
نصرت خان . دهند ت خان اعم از شادي و غم را نشان میاستیکرهایی احساسات نصر
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اخالق و اهل سفر  خوش. کمک در خانه است و کاراکتري مثبت دارد؛ اهل ورزش
، »بله قربان «کلمات محدودي مانند. در این استیکرها تصویر بر متن اولویت دارد. است

 که نمادي از آشتی خرید گل و شیرینی. در این استیکرها به کار رفته است» رش بدهقِ«
 در غم و اندوه سیگار کشیدن ازجمله  وکردن است، تولد گرفتن، آشپزي کردن

زند و کاپ  دمبل می. نصرت خان اهل ورزش است. هاي نصرت خان است فعالیت
. منفعل است و دلتنگ نصرت خان. زن نصرت خان نامی ندارد. گیرد قهرمانی بر دست می

  .تی او نیز متناسب با پوشش سنتی نصرت خان استزن چادر بر سر دارد و پوشش سن
 
 رها  

دختري بانمک و شیطون و بازیگوش که خواهر «: کند وایبر رها را چنین تعریف می
اي مایل به  رها موهاي فر و قهوه. »اش است اون عاشق عروسک خرسی. و برادر ندارد

. دکانه استعینک بزرگی بر چهره کودك خود دارد و کارهایش همه کو. قرمز دارد
لجبازي، عصبانیت، لوس کردن خود و بغض کردن و عصبانیت ازجمله احساسات 

، »خداحافظ «:هاي معدودي نیز مانند متن. استیکر رها بیشتر تصویري است تا متنی. اوست
درازي رها   زبانودستشویی رفتن . خیر در آن به کار رفته است به و صبح» مریض شدم«

چنینی قابلیت این  رسد استیکرهاي این به نظر می. دك صفتی اوداللت بیشتري است بر کو
  .سال در قالبی بچگانه احساسات خود را بیان کنند را دارند که افراد بزرگ

  
 2 و زو1الکس  
طور  هرکدام به. اند که عاشق یکدیگرند دختر و پسر جوانی" زو" و"الکس"

 طراحان استیکر وایبر را وادار جداگانه نیز استیکر دارند، گویا کاربرد استیکر این دو
  .است که از این زوج استیکرهاي متفاوتی بسازند کرده

                                                
1. Alex 
2. Zoe 
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سواري، کار و  در حال دوچرخه. الکس پسري با موهاي بور و خوشگذران است
از دوشنبه و شروع هفته . اهل موسیقی و ورزش است. شود دیده می بازي با کامپیوتر

اي به انگلیسی   که روي عالمت جمجمه همین عنوان استیکري هستبا. متنفر است
هاي  او لباس. زو نیز دختري شاد با موهاي قرمز است. شده است کلمه دوشنبه نوشته

مراسم جشن کریسمس و مراسم  .شخصیت او زنانه است و نه کودکانه. پوشد زیبایی می
 هها در تعطیالت فضاهایی است که در این استیکر تولیدشد ازدواج این دو و سفر آن

 .است

کارت  مراسم عروسی الکس و زو با نمادهایی مانند لباس عروس، حلقه عروسی،
گل عروس، کیک  دعوت عروسی، سرو مشروب، بوسه ازدواج، پرت کردن دسته

. عنصر غایب در مراسم عروسی ابعاد مذهبی است. عسل همراه شده است  ماه وعروسی
فضاي . ه جشن ازدواج استاستیکر فاقد مکانی به نام کلیسا و کشیش در پروس

  .شدت سکوالر است استیکرها به
  
 رودي 

. ادب است او زشت و بی.  اسمی متناسب براي چنین شخصیتی است1"رودي"
کارهایی . طور عادي در استیکرهاي دیگر نیست حرکات او به. دهد راحتی فحش می به

 رودي در حاالت چهره و اشارات بدن. هاي زشت مانند آروغ زدن و اشارات و حرف
  .عرف نامعمول است

او کچل است و جز در یک استیکر که در حال دعوا با آدمی دیگر است در تمام 
مکان و  رودي در جهانی بی. ادبی اوست گویی تنهایی او ناشی از بی. استیکرها تنهاست

عنصر بسیار مهمی در خلق  رنگ پردازي. دهد زمان حاالت خودش را نشان می بی

                                                
1. Rudy 
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وسفید بودنش فضایی ایجاد  این استیکر رنگی نیست و سیاه.  استفضاهاي استیکري
  .کند کند که ازنظر محتوایی خشونت و تندي این مجموعه استیکر را بیشتر می می

  
 جودي 

فضاي این استیکر با . نفس خوبی دارد دختر شادي است که اعتمادبه1"جودي"
. خواند  جودي کتاب می.شده است حضور اشیایی همچون کتاب، کامپیوتر، ودکا ساخته

هایی است که در فضاي  ورزشگاه یکی از مکان. خورد کند و ودکا می با کامپیوتر کار می
  .رود و جودي به آن می. این استیکر وجود دارد

گویی رویاي پرنسس . داند کند و خودش را یک پرنسس می جودي گاه قهر می
احساساتی مانند . ستیکرهاستترین مسائل مطرح در جهان ذهنی دختران ا شدن از مهم

جودي هم کاراکتري . خشم و نفرت، شادي و گرسنگی و اندوه در او وجود دارد
خواري و آرزوهاي عاشقانه او را تا حدودي براي آن  همین امر مشروب. کودکانه دارد

. مکان و زمان وجود دارد جودي نیز در جهانی بی. نمایاند کاراکتر دور از سن می
در . ا اشیایی نظیر کتاب، شیشه مشروب و شیرینی نزد او وجود داردتنهاست و تنه

هاي  جدول زیر رمزگان اجتماعی، رمزگان بازنمایی و رمزگان ایدئولوژیک شخصیت
  .شده است  شده خالصه  تحلیل

                                                
1. Judy 
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   رمزگانجدول
 مزگانر

 ایدئولوژیک

 عنوان اجتماعی رمزگان بازنمایی رمزگان

 و داري سرمایه
 پدرساالري

 روز؛ شبانه مختلف هاي ساعت :نزما

 هواپیما، ساحل، مهمانی، :مکان

 و روایت ولنتاین؛ مراسم در حضور
 خانگی، گربه با زندگی :ها کنش

 مراسم آوردن جا به و شدن عاشق

 از شدن خارج تجربه ولنتاین،

 متن روابط افزایش با عادي؛ زندگی

 .شود می بیشتر نیز تصویر در

 ابطرو بنفش؛ موهاي با دختري

 پسر، دوست :پیرامون محیط با

 رقص، :تفریحات خانگی؛ گربه

 آفتاب حمام خرید،

 ویولت

  

 و داري سرمایه
 پدرساالري

 سازي بدن و خرید

 

 15- 14 پوست سیاه دختر :بکی

 فر موهاي با ساله

 و داري سرمایه
 پدرساالري

 :فعالیت مهمانی، به شدید عالقه
 با صحبت حمام؛ خرید، ورزش،

 در متن کارگیري به و عامیانه ادبیات

 تصویر کنار

 پوست سیاه جوان دختر :جید

 موسیقی طرفداران از که امروزي

 است فانک

 دختران

 پوست سیاه

 و بکی(
  )جید
 

 خواب تخت ساحل، تولد، جشن داري سرمایه

 

 به فردي با که چاقی و سفید گربه

 عاشق و کند می زندگی کامبیز نام

 .است تفریح و خوراکی تلویزیون،

 خپل

 مدرنیسم، پست

 و داري سرمایه
 پدرساالري

 :مراسم اسکی؛ گردش، :فعالیت
  متن از استفاده ولنتاین؛

 
 

 گوسفندي با که سفیدي گوسفند

 .دارد عاطفی ارتباطات دیگر

 النا

 

 مدرسه؛ سرکار، آشپزخانه، :مکان داري سرمایه

 زمین روز مراسم لووین،ها :مراسم

 از که اي قهوه پوست با روباهی

 .دارد دوستانی سانان گربه گروه
 آمپول و آشپزي بال، بیس توانایی

 .دارد زدن

 فِردي
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 مطرح رودي مکان که آن از بیش فردگرایی

 و چهره حاالت و رفتار باشد
 .است توجه محل او تلماک

 داراي و سیما زشت و کچل آدمی

 هایی فعالیت انجام .گستاخانه رفتاري

 و کردن مسخره زدن، کتک مانند
 .خواري مشروب و شدن عصبانی

 رودي

 و داري سرمایه
 پدرساالري

 روي تنها رودي مانند نیز جودي

 مکان بی فضاي یک در صندلی یک

 .است نشسته زمان بی و

 کتاب توانایی که اي دختربچه

 و کامپیوتر از استفاده خواندن،
 دارد آرزو .دارد را خواري مشروب

 .ودش  وارد عاشقانه ماجرایی به

 جودي

 خانه، تولد، جشن آشپزخانه، حمام، پدرساالري

 که است هایی مکان از ورزشگاه حرم،

 .شود می حاضر آن در خان نصرت

 عامیانه خان نصرت رفتار و ادبیات

 .است

 و سبیل با سنتی مردي
 با که شاپو کاله و وشلوار کت

 شادي با چادري و سنتی زنی

 .کند می زندگی

 نصرت

 خان

 اتوبوس و تاکسی دستشویی، حمام، فردگرایی

 از عمدتاً رها که است هایی مکان از

 .کرد می استفاده آن

 که اي قهوه و فر موهاي با دختري

 کودکانه چهره بر بزرگی عینک

 .دارد خود

 رها

 ازدواج، کریسمس، :مراسم داري سرمایه

 کافه ورزشگاه، :ها مکان عسل؛ ماه

 با و سفیدپوست عاشق، زوجی

 .ربو موهاي

 و الکس
  زو

  
  گیري نتیجه

در بحث نظري گفتیم که تحلیل شخصیت، فضا و روایت استیکرها با ابزارهایی که در 
ها به کار برده شد، مستعد  هر یک توضیح دادیم و غالب آن ابزارها در بخش تحلیل داده

بر اساس همان ابزارها ده استیکر مختلف در این تحقیق . شناسی است نشانه
  .ی شدشناس نشانه

استیکرها از چه سبک زندگی پشتیبانی «در پاسخ به سؤال اساسی تحقیق که 
تحقیق حاضر نشان داد که زندگی مورد نظر استیکرها جهانی آکنده از » کنند؟ می
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. باشی است که هیچ ارتباطی بین این جهان و جهان واقعی کاربران وجود ندارد خوش
 دنیاي امروز که آکنده هاي  واقعیت،ن سدياند که چو گویی استیکرها مرزهایی تصویري

 زیستی از مشکالتی مانند طلوع داعش، نابرابري اقتصادي و فقر در دنیا، مشکالت محیط
د و یکسره در پی بازتولید شادي، سفر، خرید و نسپار  را به فراموشی می، استآبی  کمو

  .هستندمصرف کاالهاي لوکس، رقص و آواز 
ما به استیکرها تعمیم دادیم نتایج ما   جامعه نمایش کهنظریات گی دوبور پیرامون

طور که دوبور معتقد است زندگی جوامع مبتنی بر مناسبات مدرن  همان را تأیید کرد و
 هاي تصویري و بصري تشکیل هاست که این نمایش از انگاره تولید، انباشتی از نمایش

اي و مصرفی امروز حول  اي رسانه هاي بصري در جامعه سان انگاره شده، استیکرها نیز به 
 این کههمچنین نظریات پستمن مبتنی بر  .اند یافته  مصرف تصاویر و کاالها سازمان

که  طوري شود نیز تأیید شد به نگري می هاي تصویري منجر به سطحی گسترش رسانه
کننده در محتواي استیکرهاي مطالعه  هاي سرگرم بازي شب هاي شادي زا و خیمه نمایش

  .پردازیم در زیر به تشریح بیشتر این موارد می. ه مشهود بودشد
شناسی فیسک در سطح سوم ایدئولوژي موجود در نشانه را تحلیل  تحلیل نشانه

شدت در استیکرها  داري به در استیکرهایی که مطالعه شد، ایدئولوژي سرمایه. کند می
 موضوعات ترین مصرف شدید و جهانی کاالیی شده، از محوري. حضور دارد
ترین امر مورد نظر است تا کاراکترها توان مسافرت و خرید را  ثروت مهم. استیکرهاست
یافته را جهان واقعی و مرکز  گویی جهان استیکرها جهان کشورهاي توسعه. داشته باشند

که در غالب کشورهاي جهان چنان سطحی از رفاه وجود  آن  جهان گرفته است حال
جشن، خرید، مسافرت، . باشی را فراهم کند  و خرید و خوشندارد تا چنین حجم سفر

. پوشی و عیش و نوش موضوعاتی محوري در استیکرها بود هاي رنگارنگ، خوش لباس
 سیل  و حمالت داعش:اي به موضوعات جاري در جهان مانند تنها اشاره در استیکرها نه

  .شود ی نیز پرداخته نمیآب کند بلکه به مشکالتی مانند آلودگی هوا و کم مهاجران نمی
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هایی  ترتیب بخش این به. شناسان معتقدند غیاب نشانه خود داراي معناست نشانه
توانند  شود و کاربران تنها می از واقعیت توسط استیکرها در مکالمات کاربران محو می

ران گویی کارب. توجه به این امور به ارتباط با سایر کاربران بپردازند از بین استیکرهاي بی
دهند و گویی دنیاي   بخشی از واقعیت را از دست می،در حین استفاده از موبایل خود

زیرا استیکرها در دنیاي . مورد نظر استیکرها خالی از کشمکش و تضاد است
سازي سالیق و  هاي مهم این ایدئولوژي یکسان شوند و از سیاست داري تولید می سرمایه

به کلیه کاربران ) در اینجا استیکر(ا تولید انبوه یک کاال ها است تا ب نادیده انگاشتن تنوع
در همین راستا با حضور یکپارچه سفیدپوستان . سیاست خود را اعمال کنند) مشتریان(

در استیکرها مواجه هستیم در کل استیکرهایی که دیدیم و نمونه حاضر را انتخاب 
پوست  ا با دو مورد سیاهپوست مواجه نشدیم و تنه کردیم با نمونه زردپوست و سرخ

پوست بودن سبک   سیاهبا وجودنیز ) بکی و جید (مواجه شدیم که نمونه دوم
  .شتهاي سفیدپوست ندا شان فرقی با نمونه زندگی

پوستان و  پوستان و سرخ هایی همچون مسلمانان، سیاه حضور کمترین بسامد اقلیت
همچنین شخصیت . لیل استتح نمایش زندگی و سبک زندگی آنان در همین راستا قابل

ندرت از حجاب استفاده  هاي مورد نظر شرقی به استیکرهاي زن حتی در نمونه
  .تنها موردي که ما مشاهده کردیم زن نصرت خان بود. کردند می

نظریات جامعه نمایش معتقدند شیءواره شدن جهان و کاالیی شدن تصویر یکی 
. ران نمایش روبرو هستیمانباشت بیک غربی است که در آن با داري از عوارض سرمایه

اي از جامعه  عنوان گروهی که خاصیت نمایشی کمتري دارند، به نحو ناعادالنه پیران به
این حذف اجتماعی از جامعه فقط در کار و سبک زندگی خالصه . شوند حذف می

  .شوند شود؛ گاه پیران به لحاظ نمادین و از عرصه تصویر در جامعه حذف می نمی
ها کاالیی   نمایش جایگاهی براي حضور پیران قائل نیست زیرا آنجامعه

البته صحیح است که غالب کاربران استیکرها جوانان . فروش در این جامعه نیستند قابل
 به آنان در  توجهی و نوجوانان هستند اما با محو واقعیت وجود افراد کهنسال خطر کم
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کنند، سهمی از  ش باشی را ترویج میاگر استیکرها روایت خو. شود جامعه تشدید می
امري که در . توانست در تعامل با افراد مسن یا والدین باشد این خوش باشی می

اگرچه مردان و زنان استیکرهاي  .استیکرها تا آنجا که ما جستجو کردیم وجود نداشت
 مورد بررسی ما غالباً موجوداتی خوشگذران و شاد هستند اما این امر در مورد زنان

هاي سطح سوم در  ایدئولوژي پدرساالري یکی دیگر از ایدئولوژي. شدت بیشتري دارد
هاي  زنان جز در حال رقص و آرایش و پوشیدن لباس. شناسی فیسک بود تحلیل نشانه

 زنان را ،هاي اجتماعی گویی استیکرها در فرایند حذف گروه. شوند مد روز دیده نمی
ذاشته و صرفاً گروه خاصی از زنان را معیار قرار هاي علم و کار کنار گ نیز در عرصه

کدام از  براي مثال جز جودي هیچ.  که نمونه کاملی از جهان زنان نیستندا داده
زنان در این . کنند شده در این پژوهش مطالعه نمی هاي استیکرهاي بررسی شخصیت

در حالت مجرد زنان . روند و در پی کسب پایگاه اقتصادي نیستند استیکرها سر کار نمی
داشتن . ترین موضوع در بودن زنان تعلق آنان به یک مرد است محوري. شوند دیده نمی

 .همسر یا پارتنر امري مهم در زندگی زنان است

  
  پیشنهادهاي تحقیق

هاي  چه پیام" و "استیکرها چه چیزي هستند"این مقاله تالش کرده تا به سؤال
طور  توان موارد زیر را به هاي آینده می ش پاسخ دهد، در پژوه"ایدئولوژیکی دارند
  :مبسوط مطالعه کرد

   جنسیت، قومیت و مذهب در استیکرها:بازنمایی مفاهیم ایدئولوژیک مانند) الف
  هاي اجتماعی مانند تلگرام بررسی فرهنگ تصویري در سایر شبکه) ب
  یکرهابررسی نحوه مصرف و کاربري استیکرها و دالیل استفاده کاربران از است) ج
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